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Abstract
What is fascinating about Murat Isik's novel Wees onzichtbaar is that so many 
different groups of people greatly appreciate this book, from the juries of the 
literary prizes, to the literary-oriented readers in the countless reading clubs 
in the Netherlands, and from the viewers of the TV programs De leesclub van 
M. and Koffietijd, to the students and the booksellers.
This article examines how the novel brings about that enthusiasm about 
Isik's storytelling and which narrative aspects could play a role in it. After the 
main storylines have been mapped, the storytelling perspective and some 
storytelling techniques are discussed. In addition, attention is paid to the 
novel Wees onzichtbaar as a 'coming of age' novel, in the broader perspective 
of multicultural diversity and cultural differences in a multicultural society.

Nederlandstalige abstract
Het fascinerende aan Murat Isiks roman Wees onzichtbaar is dat zoveel ver-
schillende groepen mensen, zowel de jury's van literaire prijzen als de literair 
georiënteerde lezers in de talloze leesclubs in Nederland, de kijkers van de 
tv-programma's De leesclub van M. en Koffietijd, de studenten en de boekver-
kopers dit boek enorm waarderen.
In dit artikel wordt onderzocht hoe de roman het enthousiasme over de 
vertelkunst van Isik teweegbrengt en welke narratieve aspecten daarin een 
rol kunnen spelen. Nadat de belangrijkste verhaallijnen in kaart zijn ge-
bracht, worden het vertelperspectief en enkele verteltechnieken besproken. 
Daarnaast is er aandacht voor de roman Wees onzichtbaar als een 'coming of 
age'-roman, in het bredere perspectief van multiculturele diversiteit en cul-
turele verschillen in een multiculturele samenleving.
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Inleiding

Een ‘Ikje’ is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woor-
den. Lezers zijn de auteur van deze rubriek in NRC.

Ikje, 14-01-2019
 De leesclub van mijn vrouw verbant Mare (9) en mij naar de studeerka-
mer. Vanavond staat Murat Isik’s Wees onzichtbaar op het programma.
 ‘We gaan onze eigen leesclub wel houden’, zegt Mare en ze zet een paar 
opgesnorde oude knuffels, een verfomfaaid beertje en een reuze dalma-
tiër naast ons op de bank.
 ‘Welkom allen!’ speel ik het spel mee. ‘En wat vond je van het boek?’ 
Mijn dochter steekt van wal. ‘Hij schrijft “Murat is ik” en dan vind ik het 
extra knap dat hij toch zo’n dik boek kan schrijven.’ 

Ben Sloot

Een dik boek, dat is het, daar valt niets tegen in te brengen. De ‘ik’ in ‘Murat 
is ik’ in de bovenstaande geciteerde anekdote wijst op het mogelijk autobio-
grafische karakter van de roman. En dan de setting van een leesclub; de 
roman Wees onzichtbaar uit 2017 werd en wordt breed gelezen in de on-
telbare leesclubs die Nederland inmiddels rijk is en dat niet alleen. Deze 
bestseller was buitengewoon spraakmakend en werd bekroond met de 
Libris Literatuur Prijs (2018) en de Boekhandelsprijs (2018). Ook sleepte de 
roman De Inktaap 2019, een jongerenprijs, in de wacht en werd door NRC 
benoemd tot Boek van het jaar 2017.

De auteur en zijn boek konden ook op veel media-aandacht rekenen; na 
het winnen van de Libris Literatuur Prijs 2018 stond Wees onzichtbaar maan-
den in de hoogste regionen van de Bestseller 60. Schrijver Murat Isik zelf 
trad op bij de laatste aflevering van de Leesclub van M en vloog in bij DWDD 
en Pauw. Het aantal vlogs van lezers op YouTube is bijna niet meer te tel-
len. Murat Isik werd uitverkoren om het Boekenweekessay van 2019 over ‘de 
moeder de vrouw’ te schrijven. En het ging ook in 2020 en 2021 door: Wees 
Onzichtbaar wordt bewerkt tot televisieserie en een toneelvoorstelling van 
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de roman werd vanaf februari 2020 (tot aan de lockdown in maart 2020) 
gespeeld in het theater.

De vraag rijst hoe het komt dat zoveel verschillende groepen mensen, 
zowel de jury’s van de literaire prijzen, als de literair georiënteerde lezers 
in de leesclubs en niet te vergeten de leesclub van M., kijkers van Koffietijd, 
de scholieren en de boekhandelaren dit boek zo aanspreekt? In dit artikel 
wordt getracht deze vraag aan de hand van een narratieve analyse, dus met 
behulp van tekstinterne aspecten, te beantwoorden.

Enerzijds gaan recensies over Wees onzichtbaar in op het genre en de 
inhoud van de roman: volgens veel recensenten (en lezers) laat de groten-
deels autobiografische geschiedenis zich lezen als een typisch ‘coming of 
age’-verhaal over hoe allerlei factoren je identiteit en volwassenwording 
bepalen, tegen de achtergrond van migratieproblematiek en de multicul-
turele samenleving1 (Schouten, 2017; Librisprijs Juryrapport 2017; ’t Hart, 
2017). De roman biedt inzicht in het opgroeien van de schuchtere Metin en 
leest ook als een inkijkje in de voor velen nog onbekende wereld van een 
migrantengeneratie, die hier een bestaan probeerde op te bouwen. De ro-
man toont tegelijk een bekend tijdsbeeld voor iedereen die de jaren tachtig 
en negentig heeft meegemaakt en geeft misschien ook een nieuwe blik op 
de onbekende geschiedenis van de Bijlmer.

Daarnaast is er in de recensies veel aandacht voor de manier waarop 
het verhaal verteld wordt, hetgeen ook vaak van doorslaggevend belang 
blijkt in de enorme waardering van het boek; ‘rasverteller’, ‘meesterlijk ver-
teller’, ‘vertelbeest’, ‘het vertellen zit hem in de genen’ en ga zo maar door 
(Schouten, 2017; Librisprijs Juryrapport 2017; ’t Hart, 2017). Tegelijkertijd 
komen we ook wel wat gemengdere opmerkingen tegen over de literaire 
kwaliteit, maar deze worden vaak in de positieve zin gegoten dat het wel 
geen ‘literair vuurwerk’ is, maar het vooral de rauwe realiteit is die hier zo 
knap weergegeven wordt en er wordt gesproken van een ‘onpretentieuze 
maar soepele pen’ (Schouten, 2017).

Om na te gaan welke verteltechnische aspecten meespelen in deze ken-
nelijk zo gewaardeerde vertelkunst van Isik zullen, nadat de belangrijkste 
verhaallijnen in kaart zijn gebracht, het vertelperspectief en de verteltech-
nieken besproken worden. Daarbij wordt aandacht besteed aan Wees on-
zichtbaar als ‘coming of age’-roman en hoe deze roman binnen het bredere 
perspectief van multiculturele diversiteit en cultuurverschillen in een mul-
ticulturele samenleving geplaatst kan worden.
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De auteur

Murat Isik (1977) is een Nederlands schrijver en voormalig jurist van Zaza-
Turkse afkomst. Hij werd geboren in Izmir, groeide op in de Bijlmer en stu-
deerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en aan de San 
Francisco State University. In 2007 won hij met het verhaal ‘De purperen 
citroen’ de verhalenprijs van Juni Kunstmaand. In 2012 debuteerde Isik met 
de roman Verloren Grond, waarmee hij de Bronzen Uil Publieksprijs won 
en tevens werd genomineerd voor de Academica Literatuurprijs. Verloren 
grond vertelt de gefictionaliseerde familiegeschiedenis van Isiks ouders en 
hun jeugd in Oost-Turkije. Wees Onzichtbaar is Isiks tweede roman, die net 
als zijn debuut duidelijke autobiografische kenmerken heeft.

Het verhaal

Wees onzichtbaar vertelt het verhaal van Metin Mutlu, hoe hij opgroeit in 
de Bijlmer van zijn kleuterjaren tot zijn studententijd. Deel 1 begint in 1983, 
als hij als vijfjarige aankomt in Nederland met zijn zus Nevra, zijn moeder 
Asena en zijn vader Harun. De familie is Zaza, een van oorsprong Perzisch 
volk uit Turkije. Hun flat Fleerde wordt bewoond door heel verschillende 
mensen zoals de buurman van de Mutlu’s, activist Meneer Rolf, een van de 
eerste bewoners van de flat Fleerde.

Metin wordt al snel vrienden met Saleem en Floyd, jongens van zijn leef-
tijd. Bij de gezinnen van zijn vrienden ziet Metin vaders die zorgzaam en 
vriendelijk zijn. Hijzelf leeft met zijn moeder en zus in constante angst voor 
zijn onberekenbare vader Harun, een werkeloze zelfverklaarde communist 
die weigert bij te dragen aan het huishouden en in plaats daarvan zijn tijd 
doorbrengt met het lezen van Marx op de bank en met drinken, gokken en 
schaken met zijn communistische vrienden. Asena moet steeds opnieuw 
smeken om geld voor het huishouden en ruzies lopen regelmatig geweld-
dadig uit de hand.

Asena krijgt een baan in een bedrijfskantine. Dan vertrekt Harun en het 
gezin komt een paar maanden tot rust. Toch voelt Asena zich door de af-
wezigheid van een man in huis steeds onveiliger. Harun keert terug en lijkt 
zich meer in te houden. Asena is zelfverzekerder en zo vinden de Mutlu’s 
een nieuw evenwicht.

Deel 2 begint in 1989 wanneer Metin naar het vwo gaat. De klas waarin 
hij terechtkomt wordt geterroriseerd door Dino, die met een groep van 
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Afbeelding 1 Boekomslag Murat Isik (2017). Wees onzichtbaar.



 Guest (guest)

IP:  82.174.118.135

VOL. 59, NO. 3, 2021

INTERNATIONALE NEERLANDISTIEK

192

volgers de middelbareschooltijd van Metin tot een hel maakt. In de klas 
wordt hij denigrerend ‘schoonmaker’ genoemd. Zowel op school als thuis 
probeert hij zo onzichtbaar mogelijk te overleven omdat dat volgens hem 
het minste problemen zal opleveren.

Een kantelpunt voor Metin is een nieuwe klasgenoot Kaya, die letterlijk 
en figuurlijk naast hem komt zitten. Kaya is ook geboren in Izmir, maar 
hij heeft een tegenovergesteld karakter. Kaya is zelfverzekerd, intelligent en 
knap. Hij slaagt er algauw in Dino zichzelf voor schut te laten zetten bij 
de rest van de klas. Kaya en Metin worden beste vrienden waardoor Metin 
eindelijk iemand heeft die hij in vertrouwen kan nemen om over zijn thuis-
situatie te vertellen en zelfbewuster en minder onzichtbaar te worden.

De situatie in de Bijlmer verslechtert: trappenhuizen en kelderboxen 
worden overgenomen door de junks (die van de Zeedijk zijn verdreven) en 
er springen geregeld wanhopige mensen van de flats. Wanneer op 4 oktober 
1992 een vliegtuig neerstort op de nabijgelegen flat Kruitberg, staat iedereen 
helemaal op scherp. Raciale conflicten komen duidelijker in beeld. Kaya en 
Metin grijpen in wanneer Dino met vrienden van buiten school een jongen 
in elkaar trapt op het schoolplein. Dino wordt van school gestuurd en valt 
daarom Metin aan met een mes. Daarop wordt Dino opgepakt en opgeslo-
ten in een jeugdinrichting.

In deel 3 heeft Metin zijn vwo-diploma gehaald en gaat rechten stude-
ren, terwijl Kaya op wereldreis gaat. Er hebben veel veranderingen plaatsge-
vonden: hoewel Harun een tijd als maatschappelijk werker heeft gewerkt, 
laat hij zich afkeuren. Intussen maakt Asena promotie op haar werk. De 
Mutlu’s zijn inmiddels verhuisd naar Reigersbos en zien op het nieuws hoe 
een groot deel van Fleerde en andere flats in de Bijlmer worden gesloopt. 
Als Asena weer mishandeld wordt door Harun, belt ze de politie. Ze laat 
hem het huis niet meer in en Harun keert terug naar Izmir.

Hiermee zijn de belangrijkste verhaallijnen geschetst die de handeling 
en de ontwikkeling in de roman ondersteunen. Daarnaast bevat de roman 
een aantal hoofdstukken die een iets losser karakter hebben, zoals over 
Koninginnedag, het voetballen in de wijk, evenementen als Kwaku en de 
Gaasperloop, de hele caleidoscoop van opgroeien in de Bijlmer.

De vertellers in de roman

In het juryrapport van de Libris Literatuurprijs 2018 wordt nadruk gelegd op 
de vertelkunst van Murat Isik:
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Vanaf de eerste bladzijden van Wees onzichtbaar is duidelijk dat hier een mees-
terlijk verteller aan het woord is. Met schijnbaar speels gemak wekt Isik uiteen-
lopende personages tot leven, wisselt hij op overtuigende wijze naargeestige 
scènes af met opbeurende en geeft hij zijn vertelling ritme en dynamiek.

Ook wordt erop gezinspeeld dat we, ondanks het perspectief van een op-
groeiend kind, toch scherpe observaties en een genuanceerd beeld krijgen 
voorgeschoteld. Ook andere recensies en reacties gaan in op het vertellen: 
‘Isik is een vertelbeest. Hij slaagt erin een beeld van de maatschappelijke 
verhoudingen in de Bijlmer in de jaren tachtig te geven. Dat levert gewel-
dige scènes op waar veel om te lachen valt.’ (’t Hart, 2017).

Gaat het hier nu om een autobiografische geschiedenis, van het opgroei-
en van Metin, de ik-verteller of van Murat Isik zelf? Op de omslag staat 
‘roman’. Een roman is een samenhangend prozaverhaal van fictionele aard, 
een roman is geen werkelijkheid, maar een verbeelding van die werkelijk-
heid. Hoe kan deze roman er dan in slagen je als lezer toch dat werkelijk-
heidsgevoel te geven? Deels komt dit door de thematiek, de herkenbare 
ervaringen in een coming of age-roman, maar ook door de authenticiteit 
die de roman uitstraalt. Dat heeft alles te maken met de vertelvorm, waarin 
het perspectief ligt bij een ‘ik’ die als verteller tevens personage is in het ver-
haal. Het stelt de auteur in staat het ik-personage van binnenuit te beschrij-
ven en daarbij de indruk te wekken dat het om een authentieke weergave 
gaat van de belevenissen van dat personage.

Bij dit vertelprocédé treden er altijd twee verschillende ‘ikken’ op: het 
‘vertellend ik’ en het ‘belevend ik’. Het ‘vertellend ik’ is de ik-verteller die 
het verhaal achteraf vertelt of optekent. Hij kan dan ook mededelingen 
doen over heden en verleden: omdat hij zijn eigen geschiedenis kent, kan 
hij zowel over zijn ervaringen in het verleden als over zijn latere ervaringen 
of inzichten vertellen wanneer dat hem te pas komt. Het ‘belevend ik’ leeft 
in het moment en kan dus alleen weergeven wat hij dan ziet en voelt, bij-
voorbeeld als we lezen over Metin als negenjarige jongen. Het kan dus van 
belang zijn te weten welke ‘ik’ op een bepaald moment aan het woord is 
om gebeurtenissen en gevoelens te kunnen interpreteren. Hoe loodsen ‘be-
levend ik’ en ‘vertellend ik’ in Wees onzichtbaar de lezer door het verhaal?

De roman wordt ingeleid door een soort proloog; we kijken letterlijk mee 
met Metin, die eerst uitkijkt over de wijk en later zijn vader hoort thuis-
komen en braken. Daarna volgen drie delen met daarin 102 chronologisch 
geordende hoofdstukken over de periode 1983-1997, alles in de verleden tijd 
gepresenteerd. Het laatste hoofdstuk, 102 is een epiloog, zonder dat dit zo 
benoemd wordt, in de tegenwoordige tijd, waarin de ik-verteller terugkeert 
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naar de Bijlmer. De talloze hoofdstukken, gebeurtenissen en anekdotes in 
de roman geven het gevoel dat je alles meebeleeft met Metin als ‘belevend 
ik’ en zijn hele jeugd meemaakt, hetgeen natuurlijk in 600 pagina’s niet mo-
gelijk is. Hoe wordt die chronologische volledigheid dan wel gesuggereerd?

Verteltechnieken

Er vallen in de roman een paar verteltechnieken op. Het verhaal lijkt zich in 
grote lijnen chronologisch te ontrollen. Toch zijn er terugblikken en flash-
backs, bijvoorbeeld als Metin op de middelbare school in de klas gevraagd 
wordt voor te lezen en hij daardoor terugdenkt aan de voorleeswedstrijd op 
de basisschool. Regelmatig herinnert het vertellen van de ene situatie Metin 
aan een vorige situatie. Zo wordt het verhaal op verschillende plaatsen the-
matisch in plaats van chronologisch geordend, zonder dat dat opvalt.

Een andere verteltechniek is die van het iteratief vertellen, dus het ver-
halen van herhaaldelijk voorkomende gebeurtenissen. Een mooi voorbeeld 
is het uitgebreide ritueel van Harun voor hij aan zijn uitstapjes begint. In 
het begin van de roman wordt dit vrij uitgebreid beschreven:

Mijn vaders uitstapjes kenden een uitgebreide en tijdrovende voorbereiding 
volgens een nauwgezet protocol. De exercitie begon al vroeg met een lange 
warme douche. Daarna positioneerde hij zich, nadruipend in zijn badjas, voor 
de spiegel voor de eerste ronde die zo’n drie kwartier in beslag nam. Eerst bor-
stelde hij zijn haar strak naar achteren in zijn dagelijkse hommage aan Michael 
Corleone. Terwijl iedereen in huis nog sliep, haalde hij daarna de kolossale 
rode föhn tevoorschijn die hij uit Duitsland had meegebracht in een speciaal 
daarvoor aangeschaft koffertje. (p. 25)

Na deze scene over dit ritueel wordt er zijdelings nog een aantal keer verwe-
zen naar de kolossale föhn, bijvoorbeeld als Metin zich weer aan het lawaai 
ergert, waardoor deze föhn de hele roman op de achtergrond meeblaast.

Veel vaker nog worden iteratieve passages gebruikt om een eenmalige 
gebeurtenis in te leiden, waardoor deze als het ware ingebed wordt in het 
geheel:

Mijn zus en ik liepen altijd samen naar school. Soms werden we vergezeld 
door haar klasgenoten Nuha en Lastri, waardoor ik ertoe was veroordeeld tien 
minuten lang naar meisjesgeroddel te luisteren. […]



 Guest (guest)

IP:  82.174.118.135

DE ONZICHTBARE VERTELLER. OVER WEES ONZICHTBAAR VAN MURAT ISIK

VAN VOORST 195

Op een van onze ochtendwandelingen naar school zei mijn zus ineens: ‘Wij 
zijn ook moslim.’ Ze zei het op zo’n vanzelfsprekende toon dat ik me afvroeg 
of zij iets wist wat mijn ouders me pas zouden vertellen als de tijd er rijp voor 
was. (p. 82)

Ze lopen altijd samen naar school, dan komt er een specifieke ochtendwan-
deling en afgezien van het inhoudelijk dilemma dat Metin ineens voorge-
schoteld krijgt, is dit een duidelijk voorbeeld van hoe het vertellen en het 
beleven in elkaar gevlochten worden.

Daarnaast komen regelmatig scenes voor waarin we met Metin een 
voorval of gebeurtenis lijken mee te beleven, maar die ook vertellerscom-
mentaar uit het heden bevatten. Deze scenes kunnen vooruitwijzingen 
bevatten, in de trant van ‘pas later zouden we te weten komen’, of vooruit-
wijzingen om de spanning op te voeren en om de toon te zetten dat er iets 
gaat gebeuren, zoals bij de vierde oktober in 1992: ‘En op die 4de oktober in 
1992 wist ik ook niet dat de Bijlmer voor altijd zou verdwijnen.’ (p. 441). Zo 
wordt het hele verhaal aan elkaar gehaakt, als het ware. Ook achterafin-
zichten hebben dit effect: ‘Veel later dan goed voor me was zag ik in […] 
hij had er eigenhandig voor gezorgd dat het thuis onveilig was.’ (p. 376). De 
eerste beschrijving van meneer Rolf begint met: ‘Toen ik hem voor het eerst 
ontmoette zag ik het niet: de donkere wolk vol tragiek die hem altijd achter-
volgde.’ (p. 20). Soms wordt ook extra informatie toegevoegd, bijvoorbeeld 
over Kwaku:

‘Ze willen gewoon indruk maken op de chickies.’ 
Saleem en ik zouden pas later te weten komen dat Kwaku niet lang voor onze 
geboorte was begonnen als een voetbaltoernooi voor Surinamers die niet op 
vakantie konden. Elke volgende editie kwamen er meer eetkraampjes bij, ste-
gen de bezoekersaantallen en groeide Kwaku zelfs uit tot het grootste multicul-
turele festival van Nederland.
‘Laten we wat drinken,’ zei ik na een tijdje verveeld. (p. 215)

Hier zien we een sandwichformule: ‘belevend ik’ (citaat eerste regel) – ‘ver-
tellend ik’ (Saleem…Nederland) – ‘belevend ik’ (citaat laatste regel).

Het ‘vertellend ik’ wordt ook ingezet voor beschouwingen, bijvoorbeeld 
over Metins vader. Middenin een nachtelijke scene waarin Harun verwen-
singen schreeuwt op de galerij omdat hij buitengesloten wordt, komt het 
‘belevend ik’ Metin van elf jaar, tot de volgende beschouwing, onmisken-
baar de doorwrochte analyse (en woordkeus) van een volwassen ik-verteller.
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Hij [Harun] noemde zich communist en zette zich daarmee af tegen het groot-
ste deel van de immigranten die hier onderbetaald en ondergewaardeerd werk 
kwamen doen, en hij liet zich daarop voorstaan. Hij riep dat hij met grotere 
idealen bezig was dan slaafs geld verdienen in nederige dienst van het verma-
ledijde kapitalistische systeem dat het proletariaat uitbuitte en het arme deel 
van de wereld uitkneep. Het was de reden dat hij tegen werken in loondienst 
was. De term ‘communist’ verschafte hem het intellectuele aureool dat hem in 
zijn jaren in Turkije wegens het gemis aan een hoge scholing ontbroken had. 
En in tegenstelling tot waar de term voor stond, gaf het hem iets elitairs, iets 
verhevens. (p. 78)

Er wordt ook verhaald over gebeurtenissen die Metin zelf niet heeft mee-
gemaakt, maar die hij zich door anderen laat vertellen, bijvoorbeeld de ge-
schiedenis van de Bijlmer door Meneer Rolf. Soms presenteert de ik-vertel-
ler zich wel expliciet, bijvoorbeeld wanneer hij het werkelijke verhaal over 
Duitsland vertelt. Hij leidt dit als volgt in:

Ik had als kind altijd geloofd dat mijn vader na zijn vlucht uit Turkije alles in 
het werk gesteld had ons naar Duitsland te halen om ons een betere toekomst 
te bieden. Het werkelijke verhaal, dat ik gaandeweg leerde kennen, maakte me 
bitter noch somber. Het verklaarde veel. (pp. 151-156).

Vervolgens wordt deze geschiedenis gepresenteerd op basis van verschil-
lende bronnen, gereconstrueerd en beschouwd door de ik-verteller ach-
teraf. Op deze manier wordt het mozaïek aan gebeurtenissen in elkaar ge-
vlochten en van uitleg voorzien. Door de talloze anekdotes lijkt het of het 
principe van show don’t tell geldt, maar in de roman worden de ervaringen 
en gevoelens van het ‘belevend ik’ Metin als kleine jongen al verwerkt, in-
gekleurd en van duiding voorzien door het ‘vertellend ik’.

Het inlevingskarakter dat hoort bij het ‘belevend ik’, vermengd met het 
retrospectieve perspectief van een ‘vertellend ik’, geeft het gevoel dat het 
verhaal zich vanzelf ontrolt terwijl de ik-verteller in feite alles regisseert. Dit 
is typerend voor de beschouwende verteller in de traditie van de klassieke 
Bildungsroman, de voorloper van de coming of age-roman.

Coming of age

Volgens veel recensenten en lezers laat de roman Wees onzichtbaar zich le-
zen als een ‘coming of age'-verhaal. De coming of age-roman is een genre 
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dat zowel in de jeugdliteratuur als in de volwassenenliteratuur onder de-
zelfde noemer voorkomt, mede omdat de hoofdpersonages zich juist in dat 
overgangsgebied tussen kindertijd en volwassenheid bevinden. Kan Wees 
onzichtbaar in dit genre geplaatst worden?

Coming of age-romans vertellen over adolescenten die ervaringen op-
doen die de overgang naar volwassenheid mogelijk maken of juist belem-
meren. Het vormen van een eigen identiteit staat daarin centraal. Deze 
ontwikkeling wordt vaak in gang gezet door wat wel psychologische sleutel-
ervaringen genoemd worden. Soms neemt deze initiatie de vorm aan van 
een letterlijke zoektocht of een echte reis, in andere verhalen is er meer 
sprake van een innerlijke reis, een zoektocht naar de eigen identiteit die ge-
paard gaat met twijfels en confrontaties. De behoefte aan veiligheid en bin-
ding met anderen (familie) staan tegenover het verlangen naar individuele 
keuze en een vrije persoonlijkheid. Coming of age-verhalen hebben dan 
ook een open einde, ‘het leven als een waagstuk’, zonder garanties, maar 
met volop kansen.

In coming of age-romans spelen familieleden en vrienden vaak een be-
langrijke rol in het ontwikkelingsproces van de adolescent. Dat zie je ook 
in Wees onzichtbaar: je kiest je familie niet zelf en hoewel Metin soms zijn 
vader ronduit haat, blijft hij toch streven naar zijn goedkeuring. Een veel 
voorkomende thematiek in coming of age-romans is dan ook de vader-
zoonrelatie. Metin groeit op met een dominante vader die hem kleineert en 
geen zelfvertrouwen geeft, erger nog, die niet in hem geïnteresseerd is. Als 
Metin ouder wordt, accepteert hij steeds minder van zijn vader. Hij neemt 
dat zichzelf kwalijk maar ziet ook dat het zijn vader zelf is geweest die zich 
van hem verwijderd heeft. Als zijn vader naar Izmir vertrekt is Metin opge-
lucht dat zijn vader uit zijn leven is verdwenen, een open einde dus, maar 
niet eind goed al goed: ‘De lijn Izmir-Amsterdam was verbroken’ (p. 592).

Metin zoekt, zoals gebruikelijk is in een coming-of-age verhaal, naar 
zijn eigen identiteit. Hij observeert graag anderen en observeert bij zichzelf 
ook dat hij dat graag doet. Metin neemt zichzelf dan ook steeds weer de 
maat; tussen alle grote en kleine gebeurtenissen in vergelijkt hij zichzelf 
met anderen, met zijn vader, maar vooral met Kaya om zijn eigen positie te 
bepalen. Dat lukt uiteindelijk tijdens zijn studie als hij in staat blijkt nieuwe 
vriendschappen aan te gaan. Het einde van de roman, luidt een open toe-
komst in, met alle kansen.
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Multiculturele problematiek

Het Libris juryrapport 2018 benoemt ook de multiculturele problematiek:

Wees onzichtbaar is een afwisselend grappige, verontrustende en tot empathie 
nodende roman over migratie en opgroeien in Nederland. […] Door conflict en 
confrontatie ontdekt de hoofdpersoon zijn eigen identiteit en plek in het gezin, 
op school en op het werk.

De Bijlmer is bij uitstek een multiculturele wereld. Iedere keer moeten 
Metin en Nevra kiezen: assimileren of hun identiteit bewaken. Nevra kiest 
er bijvoorbeeld voor tegen vriendinnen te zeggen dat ze moslim is. Ook 
Metin worstelt met zijn identiteit. Hij ontdekt al snel dat ‘Turk’ niet per se 
een positief woord is en is dan blij dat hij een Zaza is. Op de basisschool is 
het echter weer handiger om Turks en moslim te zijn, omdat Saleem en veel 
kinderen in de klas dat ook zijn. Op het SGR wordt hij vanwege zijn Turks 
zijn juist weer ‘schoonmaker’ genoemd en gepest. Metin groeit op tussen 
verschillende culturen en dat kleurt zijn coming of age-proces.

Onzichtbaarheid

De titel Wees onzichtbaar komt in de roman verschillende keren terug. In de 
proloog zegt Metin: ‘We moesten geduld hebben en doorstaan wat op ons 
afkwam. Het had geen zin om weg te lopen voor de pijn, we konden nergens 
heen. En als het ons te veel werd, moesten we onzichtbaar zijn.’ (p. 8). Als 
Metin wordt gepest met de manier waarop hij praat wil hij ‘onzichtbaar zijn 
en zwijgend en in stilte de dagen doorbrengen’ (p. 296).

Onzichtbaar zijn loopt als een rode draad door de roman. Als zijn vader 
kwade zin heeft, maakt hij zich letterlijk onzichtbaar: onzichtbaar om te 
overleven. Die tactiek zet hij ook in op de onveilige plekken van de Bijlmer 
en vooral op school. In de klas overkomt het hem zelfs dat een docent niet 
weet wie hij is, omdat ze hem nog nooit echt gezien heeft (p. 397).

De onzichtbaarheid van Metin is in breder perspectief te beschouwen 
als een coping-mechanisme voor culturele diversiteit en het dubbele per-
spectief van een puber en ouders met een migratieachtergrond. Dat maakt 
zijn coming of age-proces extra complex. De titel van de roman, Wees on-
zichtbaar kan dan zowel gelezen worden als een imperatief, een code of 
conduct in Metins coping-strategie én een standpunt dat in de coming of 
age-fase overwonnen wordt.
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Slot

De schuchtere Metin groeit uiteindelijk toch op tot een zelfverzekerde jon-
geman. De vriendschap met Kaya speelt daar een belangrijke rol bij. Hij 
haalt zijn vwo-diploma en gaat studeren aan de universiteit, zelfs ondanks 
de geplande reis met Kaya. Hij maakt zijn eigen keuzes en uiteindelijk be-
reikt Metin zelfs een status quo met zijn vader, al is het dus niet ‘eind goed, 
al goed’. Maar dat hoeft ook niet in een grotendeels autobiografische co-
ming of age-roman waarin het leven een waagstuk is, die een open einde 
heeft, maar wel met alle kansen. Misschien lezen we nog over die kansen 
in de derde roman die Murat Isik op stapel heeft staan. De oplettende lezer 
zou immers nu al kunnen raden waar deze derde roman zich gaat afspelen.2

Noten

1 Ik gebruik de term ‘multicultureel’ als neutraal begrip. Ik ben me ervan bewust dat er 
een discours plaatsvindt over begrippen als multiculturaliteit, interculturaliteit, trans-
culturaliteit, hybriditeit, multi-ethniciteit enz. maar dit valt buiten het kader van deze 
tekstanalyse.

2 Murat Isik vertelde het zelf al: ‘in San Francisco’, Dag van de taal, kunsten en cultuur, 
Rijksuniversiteit Groningen / NHLStenden Hogeschool / Hanzehogeschool Groningen, 
januari 2019.
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algemeen en in het bijzonder op jeugd- en Y.A.-literatuur, de professionali-
sering en internationalisering van het literaire veld, leescultuur, uitgeverij-
onderzoek en boekwetenschap.

Sandra van Voorst is daarnaast adviseur voor letterensubsidies in de 
Commissie Geschiedenis en Letteren van het landelijke Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Ook heeft zij zitting in de redactie van Zacht Lawijd, het li-
terair-historisch tijdschrift van het Literatuurmuseum (Den Haag) en het 
AMVC Letterenhuis (Antwerpen). Zij is medeorganisator van de door de 
RuG geïnitieerde Spraakmakende Boeken, een jaarlijkse reeks van zeven le-
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